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Ἀθηναίων ἡ πόλις ἡ περιώνυμος  

Φιλοθέην τιμᾷ τὴν ὁσιομάρτυρα καὶ ἀσπάζεται αὐτῆς τὸ 

θεῖον λείψανον, ὅτι ἐβίωσε σεμνῶς καὶ μετήλλαξε τὸ ζῆν 

ἀθλήσει καὶ μαρτυρίῳ, καὶ πρεσβεύει πρὸς τὸν Σωτῆρα, 

διδόναι πᾶσι τὸ θεῖον ἔλεος. 
 



Σελ. 2   --   ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ      

 

Η Πολιούτος ηφν Aθηνών Αγία Φιλοθέη 
 
                                    ηνπ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ 
    H αγία Φηινζέε γελλήζεθε ζηελ Aζήλα από γνληνύο άξρνληεο, κνλαρνπαίδη ηνπ Aγγέινπ 

Mπεληδέινπ θαη ηεο Σπξίγαο. Φηινζέε νλνκάζζεθε όηαλ έγηλε θαινγξεά, αιιά ην πξώην όλνκά 
ηεο ήηαλ Pεβνύια. H κεηέξα ηεο ήηαλε ζηείξα θαη παξαθαινύζε ην Θεό λα ηεο δώζεη ηέθλν, 

θαη κηα λύρηα είδε πσο βγήθε από ην εηθόληζκα ηεο Παλαγίαο έλα θσο δπλαηό θαη πσο κπήθε 

ζηελ θνηιηά ηεο. Kη' αιεζηλά, ην θσο εθείλν ήηαλε ε αγηαζκέλε ςπρή ηεο θόξεο πνπ γέλλεζε ζ' 
ελληά κήλεο. Aπό κηθξή θαλέξσλε κε ηα θεξζίκαηα θαη κε ηα αηζζήκαηά ηεο πνηα ζα γηλόηαλε 

πζηεξώηεξα, ζηνιηζκέλε κε θάζε ινγήο αξεηή. Σηελ επζέβεηα είρε γηα νδεγό ηεο ηελ ίδηα ηε 

κεηέξα ηεο πνπ ήηαλε επιαβέζηαηε. 

    Φηάλνληαο ζε ειηθία δώδεθα ρξνλώλ ηε δήηεζε γηα γπλαίθα θάπνηνο άξρνληαο ηνπ ηόπνπ, 

κα ε θόξε δελ ήζειε λα παληξεπζεί. Aιιά επεηδή νη γνληνί ηεο ηελ παξαθαινύζαλε, ε ηξπθεξή 

ςπρή ηεο δελ βάζηαμε λα ηνπο ιππήζεη θαη λα ηνπο παξαθνύζεη θαη ζην ηέινο παξαδέρζεθε λα 
παλδξεπζεί κε εθείλνλ ηνλ πινύζην άλζξσπν, πνπ ήηαλε όκσο πνιύ θησρόο ζηελ ςπρή, 

δηεζηξακκέλνο θαη θαθόο. Tξία ρξόληα έδεζε καδί ηνπ ε Pεβνύια θάλνληαο ππνκνλή ζηα 

απόηνκα θεξζίκαηά ηνπ, ώο πνπ ν άλδξαο ηεο πέζαλε θη' απόκεηλε ρήξα. Oη γνληνί ηεο 
ζειήζαλε λα ηελ μαλαπαλδξέςνπλε, κα απηή ηνπο είπε θαζαξά πσο έηαμε λα γίλεη θαιόγξεα. 

    Σαλ πεζάλαλε νη γνληνί ηεο, δέθα ρξόληα από ηνλ θαηξό πνπ ρήξεςε, δόζεθε ειεύζεξα ζηελ 

άζθεζε, κε λεζηείεο, πξνζεπρέο, αγξύπληεο θαη ειεεκνζύλεο. Kαηήρεζε ηηο ππεξέηξηέο ηεο θαη 
ηηο έθαλε δνρεία ηνπ Πλεύκαηνο. Kαηά ζέιεκα ηνπ αγίνπ Aλδξέα πνπ είδε ζηνλ ύπλν ηεο, 

έρηηζε έλα κνλαζηήξη κε εθθιεζία ζηόλνκά ηνπ. Eίλαη ε εθθιεζηά πνπ ζώδεηαη αθόκα πιάγη 

ζην κέγαξν ηεο Aξρηεπηζθνπήο ζηελ νδό Aγίαο Φηινζέεο. Aθνύ ηειείσζε ην κνλαζηήξη, ε 
Pεβνύια ρεηξνζεηήζεθε κνλαρή κε ηόλνκα Φηινζέε. Oη πξώηεο αδειθέο πνπ δήζαλε καδί ηεο 

ήηαλε νη δνπιεύηξεο πνπ είρε ζην παηξηθό ζπίηη ηεο. Mε ηνλ θαηξό έδξακαλ πιήζνο άιιεο 

παξζέλεο θη' από αξρνληηθέο νηθνγέλεηεο θαη ληπζήθαλε ην κνλαρηθό ζρήκα. Zήζαλε 
αγσληδόκελεο ηνλ θαιόλ αγώλα κε ππνηαγή ζηελ άμηα εγνπκέληζζα πνπ ηηο δηνηθνύζε ζηνλ 

πλεπκαηηθό δξόκν ζαλ θάπνηα αγία Σπγθιεηηθή. 

    Tα αγηαζκέλα ιόγηα ηεο έκπαηλαλ ζηελ θαξδηά ηνπο ζαλ δξνζηά θαη άλζηδαλ κέζα ηνπο ηα 
εύνζκα άλζε ησλ αξεηώλ. Kαη ηα έξγα ηεο βεβαηώλαλε ηα ιόγηα ηεο θαηά ηα ιόγηα ηνπ 

Xξηζηνύ πνπ ιέγεη: "Oο δ' αλ πνηήζε θαη δηδάμε, νύηνο κέγαο θιεζήζεηαη ελ ηε βαζηιεία ησλ 

νπξαλώλ" (Mαηζ. ε΄, 19). Όπνπ κάζαηλε πσο βξίζθεηαη θησρόο, δπζηπρηζκέλνο, άξξσζηνο, 
ραξνθακέλνο, έηξερε ζε βνήζεηά ηνπ κε πεξηζζόηεξε πξνζπκία παξά αλ έπαηξλε ε ίδηα ηε 

βνήζεηα απ' άιινλ. Έρηηζε λνζνθνκεία θαη γεξνθνκεία θνληά ζην κνλαζηήξη ηεο θη' ε αγία 

Φηινζέε δελ θξόληηδε κνλαρά γηα ηε γηαηξεηά ηνπο θαη γηα ηε ζσκαηηθή ηξνθή ηνπο αιιά θαη 
γηα ηελ πλεπκαηηθή. Mε ηνλ θαηξό, πιεζύλαλε ηόζν πνιύ νη αδειθέο πνπ κπήθαλε ζην 

κνλαζηήξη ηεο, πνπ δπζηπρνύζαλε από θάζε πξάγκα επεηδή δελ κπνξνύζε ε εγνπκέλε λα 

απαληήζεη ηα κεγάια έμνδα, θ' νη θαινγξεέο γνγγύδαλε. Mα ε αγία ηηο θαηαπξάπλε κε ιόγηα 
ππνκνλεηηθά, θη' ν Θεόο έζηειλε ηε βνήζεηά ηνπ πόηε κ' έλαλ ηξόπν θαη πόηε κε άιινλ ώο πνπ 

πεξλνύζε ε ζηελνρώξηα. 

    Eμόλ από ηα ληόπηα θνξίηζηα πνπ ζπκκάδεπε ζην κνλαζηήξη ηεο, έδηλε πξνζηαζία θαη ζε 
μέλεο γπλαίθεο πνπ εξρόληαλε ζηελ Aζήλα από δηάθνξα κέξε ζθιαβσκέλεο από ηνπο 

Tνύξθνπο. Mε ηη θηλδύλνπο θαη κε ηη βάζαλα ηηο πξνζηάηεπε δελ είλαη κπνξεηό λα γξάςνπκε 

θαηαιεπηώο ζε ηνύην ην ζύληνκν ζεκείσκα. Tέζζεξεο απ' απηέο ηηο ζθιάβεο είραλε αθνπζηά 
ηελ αγία Φηινζέε θη' επεηδή ηηο βαζαλίδαλε νη αθεληάδεο ηνπο λα αξλεζνύλ ηελ πίζηε ηνπο, 

θύγαλε θξπθά θαη θαηαθύγαλε ζην κνλαζηήξη. H αγία ηηο πήξε κέζα θαη ηηο ζηεξέσζε ζηελ 

πίζηε ηνπο θαη πεξίκελε εύθαηξε πεξίζηαζε γηα λα κπνξέζεη λα ηηο ζηείιεη ζηνλ ηόπν ηνπο. Mα 
νη Tνύξθνη, πνπ είραλε ηηο ζθιάβεο, κάζαλε πσο ηηο είρε πεξηκαδέςεη ε Φηινζέε θαη κπήθαλε 

ζαλ ζεξία ζην θειιί ηεο πνπ θεηηόηαλε άξξσζηε θαη ηελ ηξαβήμαλε θαη ηελ πήγαλε ζηνλ 
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παζά. Kαη θείλνο πξόζηαμε λα ηε ξίμνπλε ζηε θπιαθή. H αγία δελ θνβήζεθε, αιιά 

εηνηκάζζεθε λα ρύζεη ην αίκα ηεο γηα ηελ πίζηε ηνπ Xξηζηνύ. Tελ άιιε κέξα καδεπζήθαλε 

πνιινί Tνύξθνη θαη θσλάδαλε λα ζθνηώζνπλε ηελ αγία. Kη' ν παζάο πξόζηαμε λα ηε βγάινπλε 

από ηε θπιαθή θαη λα ηελ παξνπζηάζνπλε κπξνζηά ηνπ, θαη ηεο είπε λα δηαιέμεη αλάκεζα ζηα 

δύν, ή λ' αξλεζεί ηελ πίζηε ηεο ή λα θνπεί ην θεθάιη ηεο. Mα ε αγία απάληεζε κε αθνβία πσο 
είλαη έηνηκε λα καξηπξήζεη γηα ηνλ Xξηζηό. O παζάο ζάβγαδε ηελ απόθαζε λα θόςνπλε ην 

θεθάιη ηεο, αιιά πξνθζάζαλε θάπνηνη επίζεκνη ρξηζηηαλνί θαη κε ηα παξαθάιηα ηνπο αιιάμαλε 

ηε γλώκε ηνπ παζά θαη πξόζηαμε λα ηε βγάινπλε από ηε θπιαθή. 
    Γπξίδνληαο ζην κνλαζηήξη ηεο ε νζία, δελ έπαςε λα πνξεύεηαη όπσο θαη πξηλ ζην δξόκν 

ηνπ Xξηζηνύ. K' επεηδή πιεζαίλαλε νινέλα νη καζήηξηέο ηεο, έρηηζε θη' άιιν κνλαζηήξη ζηελ 

ηνπνζεζία Παηήζηα, θη' απηό ζηόλνκα ηνπ αγίνπ Aλδξέα. Aιιά έρηηζε κεηόρηα θαη ζηε Tδηα θαη 
ζηελ Aίγηλα, θη' εθεί έζηειλε ηηο αδειθέο πνπ έπξεπε λα καθξύλνπλε από ηελ Aζήλα γηα θάπνηα 

αηηία. 

    Σ' όια απηά ηα αζθεηήξηα νη θαινγξεέο δνπιεύαλε ζηνπο αξγαιεηνύο θαη ζε άιια 
εξγόρεηξα, ζαλ ηηο πξνθνκκέλεο κέιηζζεο κέζα ζην θνπβέιη. Φησρά θη' νξθαλά θνξίηζηα 

βξήθαλε πξνζηαζία θ' εξγαζία κέζα ζ' εθείλα ηα θαηαθύγηα. Σε ό,ηη θηήκαηα είρε ε αγία από 

ηνπο γνληνύο ηεο, έρηηζε κνλαζηήξηα θαη θησρνθνκεία. K' είρε πνιιή πεξηνπζία. Έλαο 
πξνπάππνο ηεο είρε πάξεη ηε "δεραηέξα ηνπ αθέληε ηεο Aζήλαο θαη πήξε πξνίθα όιε ηελ 

Kεβηζηά θαη ηνλ Aριαδόθακπν πνπ είλαη πξηλ από ην Xαιηάληξη". Σην θηήκα πνπ είρε ζηνλ 

Πεξηζό έρηηζε άιιν κνλαζηήξη ζην κέξνο πνπ ην ιέλε ηώξα Kαινγξέδα. Όιε ε θησρνινγηά 
ηελ είρε ζαλ πνλεηηθηά κάλα. Mε θάζε ηξόπν πάζρηδε λα αλαθνπθίζεη ηνπο δπζηπρηζκέλνπο, 

ηνπο ηάηδε, ηνπο άλνηγε πεγάδηα γηα λάρνπλε λεξό, ηνπο γηάηξεπε, ηνπο έβξηζθε δνπιεηά. O 

θόζκνο ηελ έιεγε "θπξά δαζθάια". 

    Tελ παξακνλή ηνπ αγίνπ Δηνλπζίνπ ζηα 1589 ε αγία Φηινζέε βξηζθόηαλε ζην κνλαζηεξάθη 

πνύρε ρηηζκέλν ζηα Παηήζηα. Tν βξάδπ ζπλαρζήθαλε νη αδειθέο γηα λα θάλνπλε αγξππλία. 

Kάπνηνη Aγαξελνί, πνπ ηελ ερζξεπόληαλε από θαηξό, πεδήζαλε από ηε κάληξα θαη πηάλνληαο 
ηελ αγία αξρίζαλε λα ηε ρηππάλε ώο πνπ ηελ αθήζαλε κηζνπεζακέλε. Tελ άιιε κέξα ηε 

ζεθώζαλε νη αδειθέο θαη ηελ πήγαλε ζην κεηόρη πνύρε ζηνλ Πεξηζό. Σαλ ζπλέθεξε ιίγν, 

έπηαζε ηελ πξνζεπρή, επραξηζηώληαο ην Θεό γηαηί αμηώζεθε λα πιεξσζεί κε θαθία γηα ηα θαιά 
πνπ έθαλε ζηνπο αλζξώπνπο θαη λα κνηάζεη ζ' απηό κε ηνλ Xξηζηό, θαηά ηα ιόγηα ηνπ 

απνζηόινπ Πέηξνπ πνπ ιέγεη: "θαζό θνηλσλείηε ηνηο ηνπ Xξηζηνύ παζήκαζη, ραίξεηε" (A΄ 

Πέηξ. δ΄, 13). Σηηο 19 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1589 παξέδσζε ηελ θαζαξή ςπρή ηεο ζηνλ Kύξην, 
πνπ ππόκεηλε ηόζα βάζαλα γηα ηελ αγάπε ηνπ. 

    Tν άγην ζθήλσκά ηεο ζάθηεθε ζην κνλαζηεξάθη ηεο Kαινγξέδαο θη' από θεη έγηλε ε 

αλαθνκηδή ησλ ιεηςάλσλ ζηελ εθθιεζηά ηνπ αγίνπ Aλδξέα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζεκεξηλή 
Aξρηεπηζθνπή. Mεηά πνιιά ρξόληα, επεηδή απηή ε εθθιεζηά θόληεπε λα γθξεκληζζεί, ην πήγαλε 

ζηνλ άγην Eιεπζέξην θη' από θεη ζηε ζεκεξηλή κεηξόπνιε, κέζα ζη' άγην βήκα. Σην κλήκα ηεο 

απάλσ βξεζήθαλε γξακκέλα ηνύηα ηα ιόγηα: 
                                "Φιλοθέης σπό ζήμα ηόδ' αγνής κεύθει ζώμα, 
                                    υστήν δ' εν μακάρφν θήκεηο Yυιμέδφν". 
    H Φηινζέε αλαθεξύρζεθε αγία επί Oηθνπκεληθνύ Παηξηάξρνπ Mαηζαίνπ B΄ (1595-1600). 
Nεόθπηνο ν κεηξνπνιίηεο Aζελώλ, αθνύ εμήηαζε θαη εξεύλεζε ηα θαηά ηνλ βίνλ θαη ην 

καξηύξηνλ ηεο νζίαο, ζύληαμε αλαθνξά ζην Παηξηαξρείν καδί κε ηνπο επηζθόπνπο Kνξίλζνπ θαη 

Θεβώλ θαη κε ηνπο πξνθξίηνπο ηεο Aζήλαο γηα λα ηάμεη ηελ νζία Φηινζέε ζηνπο ρνξνύο ησλ 
αγίσλ. Σ' απηό ην ζπλνδηθό έγγξαθν είλαη γξακκέλα θαη ηνύηα: "Eπεηδή εδειώζε αζθαιώο όηη 

ην ζεηόηαηνλ ζώκα ηεο νζησηάηεο Φηινζέεο επσδίαο πεπιεξσκέλνλ εζηί θαη κύξνλ δηελεθώο 

εθρείηαη, αιιά θαη ηνηο πξνζηνύζη ηε αζζελέζη ηε θαη ζεξαπείαο δενκέλνηο ηελ ίαζηλ δίδσζη... 
ηνύηνπ ράξηλ έδνμε εκίλ ηε θαη πάζε ηε ηεξά Σπλόδσ ησλ θαζεπξεζέλησλ εληαύζα αξρηεξέσλ 
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ζπγγξαθήλαη θαη ηαύηελ ελ ησ ρνξώ ησλ νζίσλ θαη αγίσλ γπλαηθώλ, ώζηε θαη' έηνο ηηκάζζαη 

θαη παλεγπξίδεζζαη". 

    Aπηόο είλαη κε νιηγνινγία ν βίνο ηεο Aζελαίαο αγίαο Φηινζέεο, πνπ είλαη έλα από ηα κπξίπλνα 

άλζε ηνπ γέλνπο καο ζηνλ ηπξαλληζκέλνλ θαηξό ηεο ζθιαβηάο. Δελ ζηάζεθε απζηεξή κνλάρα 
ζην λα θάλεη ηηο εληνιέο ηνπ Xξηζηνύ, κα αγσλίζζεθε θαη πλεπκαηηθά γηα λα ζηεξεσζεί ε 

αγηαζκέλε παξάδνζε ηεο Oξζνδνμίαο ζαλ θάζηξν πνπ ζα απνζθέπαδε ηνλ Eιιεληζκό από ηνλ 

πλεπκαηηθό εθθπιηζκό θαη ηελ απνβαξβάξσζε. Όια ηα ζπζίαζε, πινύηε, αλάπαπζε, δσή, γηα 
ηελ πίζηε ησλ παηέξσλ ηεο. "Θιίςηο ζπλέρεη ηελ ςπρήλ ηεο" βιέπνληαο νη ρξηζηηαλνί λα κελ 

έρνπλε ζηα "πάηξηα" ηελ αγάπε πνπ έπξεπε, αιιά λα δνύλε κνπδηαζκέλνη, αδηάθνξνη, κε ςπρή 

γεκάηε δεηιία, κηθξνςπρία, πνλεξηά. 
    Tελ Aθνινπζία ηεο ηελ έγξαςε θάπνηνο ζνθόο θαη επιαβήο άλζξσπνο Iέξαμ ιεγόκελνο. 

Aλάκεζα ζηα σξαία εγθώκηα είλαη θαη ηνύην: "Δαπΐδ γαξ ην πξάνλ έζρεο θαη Σνινκώληνο, 

ζεκλή, ηελ ζνθίαλ, Σακςώλ ηελ αλδξείαλ, θαη Aβξαάκ ην θηιόμελνλ, ππνκνλήλ ηε Iώβ, ηνπ 
Πξνδξόκνπ δε ζείαλ άζθεζηλ...". 

    Tελ εθθιεζία ηνπ αγίνπ Aλδξέα πνπ βξηζθόηαλε ζην ζεκεξηλό δξόκν ηεο Aγίαο Φηινζέεο ηελ 

εγθξέκληζε ν κεηξνπνιίηεο Aζελώλ Γεξκαλόο Kαιιηγάο, παξ' όηη είρε κεγάιν ζέβαο ζηελ αγία, 
επεηδή ήηαλε ξαγηζκέλνη νη ηνίρνη, θ' έρηηζε ζηα ίδηα ζεκέιηα ην παξεθθιήζη πνπ ππάξρεη ηώξα, 

ελώ κπνξνύζε λα ζηεξεώζεη ηελ παιηά εθθιεζία πνπ είρε σξαίεο ηνηρνγξαθίεο. Eθείλνλ ηνλ 

θαηξό (ν Γεξκαλόο ζηάζεθε κεηξνπνιίηεο από ηα 1889 έσο ηα 1896) δελ γλσξίδαλε νη άλζξσπνη 
ηελ αμία ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο. H θαηλνύξηα εθθιεζηά πνπ ρηίζζεθε είλαη ςπρξή, θαθόηερλε, 

γπκλή. Όπνηνο κπαίλεη κέζα, δελ αηζζάλεηαη θαηάλπμε. Aιι' ε εθθιεζηά ηνπ κεηνρηνύ πνπ είρε 

ρηίζεη ε νζία ζηα Παηήζηα γθξεκλίζζεθε θαη θείλε από ηελ πνιπθαηξία θαη γηαηί δελ κπνξνύζαλε 

νη ρξηζηηαλνί λα ηελ πεξηπνηεζνύλε από ην θόβν ησλ Tνύξθσλ πξηλ λα ζεθσζεί ε Eπαλάζηαζε 

ηνπ 1821. Ώο πξν νιίγα ρξόληα θεηηόληαλε νη θνιόλεο κέζα ζηα αγξηάγθαζα, ζηεθόηαλε όξζηα 

κνλαρά ε ρπβάδα (θόγρε) ηνπ ηεξνύ θ' ε πόξηα κε ην δπηηθό ηνίρν. Kάπνηνη επιαβείο ρξηζηηαλνί 
ηελ αλαζηειώζαλε κε ηελ νδεγία ηνπ θ. Oξιάλδνπ θαη ηώξα βξίζθεηαη πάιη απαξάιιαρηε όπσο 

ήηαλε ζηα ρξόληα ηεο αγίαο Φηινζέεο, έλα ηαπεηλό κα αηίκεην ζηόιηζκα αλάκεζα ζηα 

αθαιαίζζεηα θαη μελόκνξθα ζπίηηα πνπ ρηηζζήθαλε γύξσ ζην γεξαιέν απηό εθθιεζάθη. O Θεόο 
κε αμίσζε θαη ην ζηόιηζα κε αγηνγξαθίεο, όπσο ήηαλε ν πόζνο κνπ. Aλάκεζα ζε άιια 

δσγξάθηζα θαη ην κνλαζηήξη, όπσο ήηαλε ηόηε, κε ηελ εγνπκέλε αγία Φηινζέε θαη ηηο αδειθέο 

πνπ πεγαίλνπλε ζηελ εθθιεζία. 
    Φαίλεηαη πσο όιε ε νηθνγέλεηα ησλ Mπεληδέισλ ήηαλε άλζξσπνη θηιόζξεζθνη. Σην λάξζεθα 

ηεο Kαηζαξηαλήο είλαη γξακκέλε από ην δσγξάθν πνπ ηνλ αγηνγξάθεζε ηνύηε ε επηγξαθή: 

"Iζηόξεηαη ν πξόλανο νύηνο ήηνη λάξζεμ δηα δαπάλεο ησλ πξνζδξακόλησλ ηε κνλή θόβσ 
ινηκνύ ηε θξαηαηά ρεηξί ηεο παλπκλήηνπ Tξηάδνο θαη ζθέπε ηεο καθαξίαο Παξζέλνπ, νίηηλεο εηζίλ 

ν επγελήο θαη ινγηώηαηνο Mπεληδέινο πηόο Iσάλλνπ, άκα ηαίο επγελέζηλ αδειθαίο θαη ηε ηεθνύζε 

θαη ηε ινηπή απηνύ ζπλνδεία. Eπί εγνπκέλνπ Iεξνζένπ ηνπ ζνθσηάηνπ ηεξνκνλάρνπ. Δηα ρεηξόο 
δε Iσάλλνπ Υπάηνπ ηνπ εθ Πεινπνλλήζνπ. Έηεη αρπβ΄ (1682) κελί Aπγνύζησ θ΄ (20)". 

    Έλαο Mπεληδέινο, ν Nηθόιαο, γίλεθε θη' αγηνγξάθνο, καζεηήο ηνπ Γεσξγίνπ Mάξθνπ ηνπ 

Aξγείνπ πνπ δσγξάθηζε πνιιέο εθθιεζηέο ζηα κέξε ηεο Aηηηθήο, από ηα 1727 σο ηα 1740 
απάλσ-θάησ. Σηελ παιηά εθθιεζηά ηεο Παλαγίαο ζην Kνξσπί είλαη γξακκέλν: "Iζηνξήζε δε θαηά 

ην αςιβ΄ (1732) δηα ρεηξόο Γεσξγίνπ Mάξθνπ θαη ηνπ καζεηνύ απηνύ Nηθνιάνπ Mπεληδέινπ". 

Mαδί κε ην κάζηνξά ηνπ δνύιεςε ν Mπεληδέινο θαη ζην ηειεπηαίν έξγν ηνπ, ηελ αγηνγξάθεζε 
ηεο Mνλήο ηεο Φαλεξσκέλεο ζηή Σαιακίλα, όπσο θαλεξώλεη ε επηγξαθή πνπ ζώδεηαη θαη πνπ 

ιέγεη: "AΨΛE (1635). Iζηνξήζε ν ζείνο θαη πάλζεπηνο Nαόο νύηνο ηεο Mεηακνξθώζεσο ηνπ 

Kπξίνπ, Θενύ θαη Σσηήξνο εκώλ δηα ζπλδξνκήο θόπνπ ηε θαη δαπάλεο... Iζηνξήζε δε δηα ρεηξόο 
Γεσξγίνπ Mάξθνπ εθ πόιεσο Aξγνπο θαη ηνπ καζεηνύ απηνύ Nηθνιάνπ Mπεληδέινπ, Γεσξγάθεο 

θαη Aληώληνο". 

  


